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Tijd voor bezinning 
Nadenken over iets, reflecteren, je verstand gebruiken om een probleem op te lossen of een 

kwestie te benaderen. Zo is het heerlijk om vanuit je ‘luie’ stoel, met je voeten op tafel of in de 

vensterbank, gewoon naar buiten te staren. Tijd voor bezinning zou je iedere dag op je werk en 

thuis kunnen nemen. Even nergens aan denken en je gedachten de vrije loop laten. Gewoon even 

stilstaan, afstand nemen van je dagelijkse routine en tot rust komen. Om jezelf weer helemaal op 

te laden, nieuwe inspiratie op te doen, vragen en problemen die spelen aan te pakken, weer te 

leren genieten en je gelukkig te voelen.  

 

Kerst wordt ook vaak als een tijd voor bezinning en reflectie gezien. Is dat zo? Het afgelopen jaar 

met de coronapandemie, de lockdownmaatregelen, overstromingen in Limburg, toeslagenaffaire, 

de moord op Peter R. de Vries en de positieve coronagevallen in vele gezinnen, vroeg emotioneel 

en mentaal zoveel van ons dat er wellicht nog geen tijd is voor bezinning. Helpt leuk nieuws? Max 

Verstappen wereldkampioen, het zien van het Noorderlicht, de vele medailles op de Olympische 

Spelen, een tijdelijk einde van de lockdown, het Eurovisie songfestival, Oranje geplaatst voor het 

WK en de Formule 1 sinds jaren weer in Zandvoort (toeval dat het veel sportactiviteiten zijn?). 

 

Volgende week is het nog een volle week werken en dan rollen we de kerstdagen in. Een hoop 

gevlieg nog van de supermarkt naar de slager, van de bloemist voor een kerststukje of een 

vrolijke bos bloemen, vervolgens naar de slijterij voor het nodige vocht en de bakker heeft lekker 

vers brood. Thuis nog even de kerstboom opzetten en afstemmen wie bij wie op bezoek komt. We 

hebben onze privé-afspraken en met z’n allen willen we veel spreekwoordelijke ballen in de lucht 

houden. Dat is deels een keuze maar geeft ook stress. 

 

Waar blijft die reflectie en bezinning? Met de kerst(vakantie) een dag niets op de agenda, Net-

flixen, op de bank hangen en foute croissantjes eten met Sky Radio of de Top 2000 op de 

achtergrond. Toch dat boek lezen, een heerlijk stuk vlees in de oven en een fles wijn ontkurken? 

Daarna kun je weer opnieuw beginnen. De geboorte van Jezus kan ons hierbij helpen.  

 

De geboorte van Jezus wordt met  

kerstmis herinnerd en gevierd.  

Volgens de bijbel is Jezus geboren  

om de mensen te redden.  

Het christelijk geloof valt en staat  

met de opstanding. Het is daarmee  

een zeer belangrijk symbool van de  

hoop op ‘nieuw leven’, een nieuw jaar  

of een eeuwig leven.  

 

“Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, 

haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor 

hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.” Lucas 2:6-7 

 

In het stalletje ligt het kindje Jezus heel stil 

Omdat het slapen wil. 

Het droomt over mooie kerstbomen 

 en over de vele mensen  

die elkaar warmte, vrede en goeds toewensen 
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          erstviering 

Zoals reeds eerder gecommuniceerd is, organiseren wij op donderdag 

23 december een kerstactiviteit voor de leerlingen. De lessen duren die 

dag tot 12.50 uur, waarna de lokalen in kerstsfeer gebracht worden. De 

leerlingen worden vervolgens weer van 17.00-19.00 uur op school 

verwacht.  

Wij krijgen hier, gezien de coronamaatregelen, vragen over van ouders. Daarom een kleine 

toelichting hierop: Wij vinden het belangrijk om de sociale activiteiten, daar waar het kan, door te 

laten gaan. We hebben dit in aangepaste vorm met het Sinterklaasfeest gedaan en doen dit nu 

ook voor Kerst. Schoolactiviteiten zijn niet gebonden aan tijd en we kiezen er juist bewust voor 

om dit in een kleine setting met de klas te doen. Over de leerjaren of klassen heen komen de 

leerlingen niet samen. Zo hopen we in deze tijd juist toch aandacht te besteden aan onze 

naasten. De situatie is dus niet anders dan de dagelijkse praktijk. 

Aansluitend op de kerstviering begint voor de leerlingen de kerstvakantie. 
        

 

         tart nieuwe jaar 

In het overzicht met belangrijke data, dat aan het begin van het schooljaar toegestuurd is, staat 

vermeld dat de leerlingen op 10 januari, de eerste schooldag in 2022, het eerste uur vrij zijn in 

verband met een nieuwjaarsbijeenkomst van het personeel. Vanwege de coronamaatregelen is 

deze bijeenkomst echter geschrapt en als gevolg daarvan dus ook het eerste uur vrij. De roosters 

zullen hierop aangepast worden. Het verzoek is om Magister sowieso goed in de gaten te houden, 

omdat er ook nog andere zaken gewijzigd kunnen zijn.  

 

 

 

            ijziging afdelingsleiding 

Door interne verschuivingen, o.a. als gevolg van de ontwikkelingen voor het vernieuwend 

onderwijs, is het takenpakket van een aantal afdelingsleiders enigszins gewijzigd. Dit betekent 

dat een aantal klassen en ouders vanaf het nieuwe jaar te maken krijgt met een nieuwe 

afdelingsleider. Dit geldt voor de volgende klassen: 

- H2HBR, de HBR-leerlingen uit H3TH, H4HBR: Dhr. M. Askamp (maskamp@hetelement.eu) 

- H2EO, H3EO en H4EO: Mevr. J. van der Weide (jvanderweide@hetelement.eu) 

- H2ZW1, H2ZW2, H3ZW1, H3ZW2, H4ZW1 en H4ZW2: Mevr. C. Kruithof 

(ckruithof@hetelement.eu) 

 

 

         

        nfo voor leerjaar 3 

Helaas gaat de stage van klas 3 dit jaar niet door. Veel bedrijven willen i.v.m. de 

coronamaatregelen geen externen in hun bedrijf. Maar 2% van alle derde 

klasleerlingen heeft een stage kunnen vinden. Daarom heeft het managementteam 

besloten dat de stage van 31 januari t/m 11 februari 2022 niet doorgaat. Hiervoor in 

de plaatst komt in de portfolioweek van 31 januari t/m 4 februari een LOB- 

(loopbaanoriëntatie)programma. Leerlingen uit leerjaar 3 hebben in die week ook een 

“gewone” portfolioweek. De exacte invulling van deze week volgt in januari.  
 
Deze week hebben de leerlingen uit klas 3 een brief met een inschrijfformulier meegekregen voor 

de mbo-ouderavond van leerjaar 3. Bij deze bent u van harte uitgenodigd om dinsdag 25 januari 

2022 deze avond digitaal bij te wonen. Het inschrijfformulier dient voor 23 december a.s. 

ingeleverd te worden bij de mentor.  

mailto:maskamp@hetelement.eu
mailto:jvanderweide@hetelement.eu
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Tijdens deze voorlichtingsavond ontvangt u informatie over de lessen/lesdagen in leerjaar 4. In 

leerjaar 4 gaat uw zoon/dochter namelijk elke week één of twee lesdagen volgen bij een mbo- 

opleiding naar keuze.  

Om een goede keuze te kunnen maken voor dit (oriëntatie)programma zullen verschillende mbo-

opleidingen tijdens deze avond een presentatie geven over hun opleiding(en). Medewerkers van 

de verschillende opleidingen van MBO Amersfoort, ROC Midden Nederland, Nimeto en de 

Vakschool Wageningen zullen de voorlichting online in twee rondes verzorgen. Via hen ontvangt 

uw zoon/dochter, na inschrijving, de uitnodiging voor de verschillende rondes van de MBO- 

opleiding.  

 

Deze avond bevat belangrijke informatie voor zowel de leerlingen als de ouders/verzorgers. Wij 

hopen u dan ook online te mogen begroeten op dinsdag 25 januari 2022.  
 

De mbo-coördinatoren 

 

  

 
         oortgang nieuwbouw 

Het heien voor de nieuwbouw was een drama, omdat de palen niet de 

grond in wilden vanwege een dikke stevige 

grindlaag ergens op 10 meter diepte. Het 

heiblok was te licht en de trillingen waren 

te heftig voor naastliggende 

gebouwen. Het heiblok is uiteindelijk 

vervangen voor een zwaarder 

blok en een boormachine heeft 

de gaten voorgeboord. Nadat 

alle palen in de grond zaten, is er 

in rap tempo betonijzer gevlochten en 

zijn de eerste funderingsbalken 

inmiddels gestort. Behalve ziekte wegens 

corona zijn er op dit moment geen 

belemmeringen meer voor een voorspoedige voortgang van de bouw.  

 

Vanaf het begin van de nieuwbouwplannen is nagedacht over hoe we het grasveld tegenover 

onze toekomstige school kunnen betrekken bij de school. Hieronder ziet u de situatie zoals die 

was; een meestal groen grasveld waar weinig eer aan te behalen viel. In een gesprek met de 

gemeente Amersfoort is aangegeven dat, wanneer we een soort burgerinitiatief zouden indienen 

samen met de omliggende bedrijven, er een kans bestaat dat de gemeente hierin meegaat.  

 

Koen Janssen, als directeur van 

de school, en ondergetekende 

zijn de bedrijven langs gegaan 

en dit heeft geleid tot een 

bijeenkomst met alle 

betrokkenen en onze architect. 

Ieder bedrijf heeft een 

wensenlijst ingediend en daar is 

een conceptplan uit gekomen. 

Het uitgangspunt is dat het 
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groene terrein een verbinding wordt tussen de groenstrook bij het Soesterkwartier en de 

groenstrook aan de andere kant van de Eem met daarin een wandelpad voor de fysieke 

verbinding. Om invulling te geven aan de wensen van de betrokkenen is het veld opgedeeld in 

drie delen met als scheiding twee stroken. Zie de afbeelding hieronder. 

De straat langs Rockcity wordt een shared space, de weg wordt een gedeelde openbare ruimte 

waarbij de auto te gast is en de voetganger voorrang krijgt.   

 

Op de kruising van de twee routes komt een paviljoen voor divers gebruik en hier is een water- en 

energietappunt als wens van de festivalorganisatoren. In het midden komt het festivalterrein. Het 

pad door het festivalterrein is onverhard. De event strip wordt gemaakt voor bijv. een BBQ-event 

met Weber en Rockcity. Tegenover de school komt een sport strip, waarvan de uitwerking nog alle 

kanten op kan. Geheel links is een voedselbos gedacht met een educatief karakter. Het geeft 

beschutting en vormt een plek om te verblijven en draagt bij aan klimaatdoelen van de gemeente.  

Alle betrokken krijgen de komende week tijd om aanvullingen in te dienen en dan gaan we met 

dit plan naar de gemeente. 

 

Jan van Duivenvoorde 

 

Ondanks de omstandigheden wensen alle medewerkers van Het Element iedereen fijne kerst-

dagen toe, een heerlijke vakantie, een goede jaarwisseling en een voorspoedig en gezond 2022! 
 

 


